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Bestuur:        Nieuwtjesdienst: 

Voorzitter:        J. den Hartog   

L. de Kooter       2831 AG Gouderak 

Kersengaarde 22       Tel.: 0182 37 31 45 

2771 PP Boskoop       e-mail: janensiendenhartog@hetnet.nl 

Tel.: overdag: 0172 21 00 49 

Tel.: avond: 06 532 87 218     Stuiverhoek: 

 e-mail: l.dekooter@live.nl      Vacature 

 

Penningmeester/Ledenadministratie:   Contact evenementen 

J.P. de Jong        Mevr. M. Mol 
Hoefweer 1        Speerdistel 26 
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel   3068 NN Rotterdam 
Tel.: 0180 68 17 83      Tel. 06 13 59 10 12 
e-mail: jong0054@kpnmail.nl     e-mail: mmol24@gmail.com 
 

Bank: NL20INGB 0004 1937 46     Rondzendverkeer: 

t..n.v. Fil. ver. IJssel- & Lekstreek    A. Hoogendoorn 

Vivaldistraat 186 

Secretaris:        2901 HC Capelle aan den IJssel 

J.B.M.Louwe       Tel.: 010 28 87 388 

Eendendreef 16 
2665 TA Bleiswijk.       Webmaster: 

Tel. 010 522 07 16       C. Ooms 

e-mail: jos.louwe@kpnmail.nl     email: info@fvijenl.nl 

 
Veilingmeester:       Redactie: 

W.A.G. Lindeman       Vacature 

Zonnebloem 49 

2925 EZ Krimpen aan den IJssel 

Tel.: 06 444 80 465 

e-mail: wagl@hetnet.nl  

 

Ereleden:                             Leden van verdienste: 

J. J. Alberts                             B.G. Kreiter 

A.J. Elshoff    W.A.G. Lindeman 

J. van Leeuwen † s                               Mw. G. Peterse-Kok 

C. Ooms    Mw. B.M. Rath-Dijkgraaf 

Mw. P.L. Visser-Freeman   J. Wannet 

C. de Vries      K. Wol 
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44e jaargang nummer 2                                                                                            maart/april 2022 
 

Mededelingenblad van de  

FILATELISTENVERENIGING 

IJSSEL-& LEKSTREEK 

Van de voorzitter 
Beste leden, 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we elkaar over enige tijd onder normale omstandigheden weer 

ontmoeten. Dan kunnen we het oude ritme van inloopbeurzen en ledenbijeenkomsten weer oppakken. 

In afwijking met voorgaande jaren houden we ook in het voorjaar, op 14 mei een Grote Postzegel- 

Muntenbeurs in Sporthal de Boog.  

Op 21 maart staat de Algemene Ledenvergadering 2022 op het programma. Op die bijeenkomst legt 

het bestuur u de bekende jaarstukken voor. Agenda en vergaderstukken treft u in dit blad aan*.  Wij 

moeten een voorbehoud maken voor het bedanken van de leden die met hun vrijwillige inzet aan de 

vereniging hebben bijgedragen. Of dit agendapunt doorgang kan vinden, hoort u bijtijds. 

Ik vraag uw aandacht voor de volgende zaken: 

De contributie blijft voor 2022 ongewijzigd. De meeste van ons hebben deze al betaald, maar mocht u 

dat ontschoten zijn, dan graag het verschuldigde bedrag overmaken.   

Altijd welkom blijven filatelistische stukjes voor ons blad. Onze redactie is behulpzaam bij het opstellen 

of nalopen van uw bijdrage als u daar behoefte aan heeft. U kunt zich dus helemaal concentreren op 

het verhaal zelf.   

Tenslotte, wat de stuiverhoek betreft, er zijn vele handen die hier helpen. Maar wij zijn nog steeds op 

zoek naar een opvolger van Jan Steenbakkers voor de algehele coördinatie. 

Ook is er nog ruimte voor een redacteur van het verenigingsblad, dat u nu in handen heeft.  Het zo 

mooi zijn als deze vacatures vervuld kunnen worden.  

Leen de Kooter, voorzitter 

* Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 stond in het voorgaande nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 12 maart 2022.   

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek – De u bekende huishandelaren - Pro Filatelie 

   EN OM 11.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

N Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek. 

Maandag 21 maart 2022 

Buurthuis ‘De Wel’, Bongerd 2a Capelle aan den IJssel 

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 

 

1. Opening 

2. Verslag Jaarvergadering 2021 * 

3. Jaarverslag 2021 * 

4. Financieel verslag over 2021 * 

5. Verslag kascontrolecommissie over 2021   

6. Begroting 2021 * 

7. Samenstelling bestuur: 

• Wim Lindeman treedt af en is herkiesbaar met portefeuille Veilingen 

• Margreet Mol treedt af en is herkiesbaar met portefeuille Organisatie Avonden 

• Leen de Kooter treedt af en is herkiesbaar als voorzitter met portefeuille Beurzen 

8. Benoeming Kascontrolecommissie 2022 

9. Bedanken meewerkende leden voor hun inzet (onder voorbehoud) 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

NB: Na de vergadering voorziet het avondprogramma in een lezing en een letterkavel veiling 

*  Opgenomen in het mededelingenblad  
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JAARVERSLAG 2021 

 

In overeenstemming met de statuten stelt het bestuur elk jaar een jaarverslag en jaarstukken op, ter 

verantwoording van het gevoerde beleid. Deze stukken in het verenigingsblad gepubliceerd en zullen 

aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.  

1. Bestuur  

Het bestuur heeft in het verslagjaar zesmaal maal vergaderd, op de Oosterstraat  te Krimpen aan den 

IJssel en op de Goudse Rijweg in Boskoop. Op deze vergaderingen was het bestuur als volgt 

samengesteld: 

L. de Kooter   Voorzitter (met de portefeuilles Beurzen en Publiciteit)                  

J.B.M. Louwe Secretaris 

J.P.A. de Jong Penningmeester (met de portefeuille Ledenadministratie) 

W.A.G. Lindeman Algemeen bestuurslid met portefeuille Veilingmeester 

J. den Hartog Algemeen bestuurslid met portefeuille Nieuwtjesdienst 

Mw M. Mol  Algemeen bestuurslid met portefeuille Organisatie Avonden 

J. Steenbakkers  Algemeen bestuurslid met portefeuille Stuiverhoek (tot overlijden) 

Volgens het rooster van aftreden moesten de heren Louwe, de Jong en den Hartog in 2020 aftreden. 

Op de ledenvergadering 2021 zijn zij alsnog herbenoemd. 

  

2. Leden en vrijwilligers 

Eind 2021 telde de vereniging 147 leden en donateurs. In het verslagjaar hebben zich zes nieuwe 

leden aangemeld en vijf leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Vijf  leden zijn van ons heen 

gegaan:  de heren  J. Steenbakkers, P. Steenbergen, M. Lievaart, J.J. Dekker  en J. de Vries. 

Wij hebben in onze vereniging ongeveer dertig leden, inclusief bestuursleden, die zich actief inzetten 

voor de vereniging. Zonder deze vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren. Wij zijn onze 

vrijwilligers buitengewoon dankbaar voor hun inzet. Helaas konden wij ze dit jaar niet in het zonnetje 

zetten op de Algemene Ledenvergadering zodat we hebben besloten langs andere weg een blijk van 

waardering af te geven. 

Er is nog steeds een vacature voor de redactie van ons blad, de stuiverhoek kan dringend instekers 

gebruiken en op termijn behoeft ook de veilingmeester ondersteuning. Elke bijdrage van de leden, hoe 

klein ook, is welkom. 

 

3. Jaarverslag en Jaarstukken 2019 

Het jaar 2021 stond uiteraard in het teken van de Covid-19 pandemie, maar desondanks is het mogelijk 

gebleken een Algemene Ledenvergadering te houden. Op de vergadering zijn het Jaarverslag en de 

Jaarstukken, gezien het advies van de Kascommissie, vastgesteld. Een vast punt op de 

ledenvergadering – of op een bijzondere ledenbijeenkomst – is het huldigen van jubilarissen. Door alle 

perikelen is dat er niet van gekomen, zodat de jubilarissen dat tegoed houden.   

  

4. Verenigingsleven 

Met de maatregelen van de Rijksoverheid als uitgangspunt heeft bestuur de nodige protocollen en 

indelingsplattegronden gemaakt, voor het geval bijeenkomsten en beurzen weer opgestart konden 

worden. Een paar kleinere beurzen en verenigingsbijeenkomsten op de vaste locatie Buurthuis de Wel 

hebben zo doorgang kunnen vinden, alsook de geplande beurs – de honderdste! – in Sporthal de 

Boog.  Het bestuur heeft daar veel positieve berichten over mogen ontvangen, zodat we 2022 met 

vertrouwen tegemoet zien. 
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5. Stuiverhoek  

De stuiverhoek is nog altijd een aantrekkelijke manier voor onze leden en bezoekers om ontbrekende 

zegels te bemachtigen, ook op de schaarse momenten in 2021 dat de stuiverhoek in bedrijf was. Om 

de aantrekkingskracht van de stuiverhoek te behouden, heeft het bestuur besloten in de nabije 

toekomst het verkooptarief ongewijzigd te laten. 

Na het verscheiden van Jan Steenbakkers, hebben Wim Lindeman en Margreet Molde organisatie van 

de stuiverhoek (tijdelijk) op zich genomen, met als belangrijkste aandacht punt het (re)organiseren van 

het sorteer- en insteekwerk. Een onverwacht grote groep leden heeft zich gemeld om te helpen bij het 

sorteerwerk in de Oosterstraat en een aantal landen boeken in beheer te nemen. Maar nieuwe 

instekers zijn altijd welkom, met name voor het bijwerken van de vaak gevraagde boeken. 

Er is geen tekort aan zegels, want de vereniging krijgt van verschillende kanten zegels aangereikt. 

Regelmatig geven leden hun dubbele exemplaren af en de Stichting Pro Filatelie schenkt ons 

regelmatig grote partijen restzegels. Courante exemplaren sluist de vereniging door naar een goed 

doel, want niet alles kan worden bewaard. Ook hier geldt: bijzondere exemplaren en collecties blijven 

welkom. 

  

6. Veilingen 

Het jaar 2021 is voor de veilingen van onze vereniging geen onverdienstelijk jaar geweest. Er zijn drie 

algemene grote schriftelijke veilingen georganiseerd en vijf kleine schriftelijke veilingen, speciaal 

bestemd voor onze leden, rondgestuurd. In totaal zijn van de 5118 aangeboden kavels er 1555 naar 

een andere verzamelaar gegaan. Helaas zijn er door de weinige contactmomenten in het verslagjaar 

maar twee letterkavel veilingen gehouden. 

 

7. Rondzendverkeer 

Het rondzendverkeer begon in 2020 op de normale wijze, maar in maart van dat jaar begon de 

pandemie ons parten te spelen.  Toen het duidelijker werd dat het risico minimaal was startten 

verschillende secties weer met de rondzendingen. Afgelopen jaar zijn er 69 rondzendingen uitgegaan. 

Sommige secties bestaan nog uit een of twee personen en sommige uit meerdere deelnemers. Op dit 

moment maken 34 leden gebruik van de rondzendingen.  Net als vorig jaar heeft Jan Kees Wepster 

het afgelopen jaar de betalingen van het rondzendverkeer bewaakt en in kaart gebracht. 

 

8. Nieuwtjesdienst 

De Nieuwtjesdienst verliep in 2021 als gewoonlijk. Er waren elf deelnemers, die gezamenlijk 21 landen 

afnemen, met een omzet van circa vijfduizend euro. 

  

9. Website en  mededelingenblad 

Onze website is ook dit jaar bijgehouden door Ruud Ooms. Steeds meer artikelen die voor de 

verzamelaar interessant zijn komen op onze site.  Ook de schriftelijke veilingen en het 

mededelingenblad worden integraal gepubliceerd. Het mededelingenblad verscheen vijf maal, met 

externe hulp. De redactie wordt tijdelijk waargenomen door onze voorzitter. 
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                        FILATELISTENVERENIGING

  IJssel- & Lekstreek

                                                                                         balans per 31 december

Debet 2021 2020 Credit 2021 2020

Verenigingscollectie 800,00 800,00 Vermogen 21.423,55 21.423,55

Bank 25.570,39 25.107,62 Reserve rondzendverkeer 1.000,00 1.000,00

Kas 652,35 459,10 Reserve automatisering 1.000,00 1.000,00

Depot Post NL 120,00 120,00 Borg nieuwtjesdienst 356,35 517,47

Vorderingen 155,3 688,69 Nog te betalen kosten 2.315,05 1.299,77

Voorraden 1.575,45 1.824,48 Vooruitontvangen contributie 801,00 4.112,00

Vooruitbetaalde kosten 230,00 429,90 Vooruitontvangen verzendkn 44,00 77,00

Voordelig resultaat 2.163,54

Totaal 29.103,49 29.429,79 Totaal 29.103,49 29.429,79

 
 

 

Jaarvergadering 

MAANDAG 21 maart 2022.    

IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 
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Verzoek contributiebetaling. 

Inmiddels is al een groot gedeelte van de contributie door u voldaan. Door middel van een 

automatische incasso of door een eigen overboeking. Willen de leden, die de contributie 2022 nog 

niet hebben voldaan hiervoor zorgdragen. De contributie voor 2022 is niet verhoogd. 

De contributie per jaar voor een normaal lid met maandblad Filatelie bedraagt € 40,-. Voor leden met 

een lidmaatschap bij een andere vereniging, donateur, jeugdlid of huisgenoot lid ( zonder maandblad 

Filatelie) bedraagt de contributie € 22,- . Bij het verstrekken van een machtiging tot automatische 

incasso wordt € 0,50 korting verleend. Opzeggingen of wijzigingen van een lidmaatschap dienen 

uiterlijk 31 oktober schriftelijk of per email te zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij  

wijzigingen of opzegging na deze datum blijft de verplichting tot betaling voor het volledige volgende 

jaar verschuldigd. Het bankrekeningnummer van de vereniging is : NL 20 INGB 0004 1937 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 FILATELISTENVERENIGING

                                                                                                                       IJSSEL- & LEKSTREEK

                                                                                overzicht baten en lasten 2021 en begroting 2022

LASTEN begr 2022 werk 2021 begr 2021 BATEN begr 2022 werk 2021 begr 2021

Ver. Bijeenkomsten/beurzen 3.854 2.660 1.520 Contributies 1.500 1.498 1.800

Drukwerk/secr. Kosten 500 0 500 Prov. Nieuwtjesdienst 350 489 50

Assurantie 269 269 280 Prov. Rondzendverkeer 250 0 500

Verenigingsblad 450 394 600 Prov. Veilingen 1.500 1.684 1.500

Vergaderkosten 300 252 250 Advertentieopbrengsten 1.540 1.640 1.540

Reizen/verrassingstocht 250 0 0 Bingo/verloting 250 119 250

Catalogikoffer/online 100 87 100 Beurzen 2.500 1.679 500

Jeugdafdeling 10 0 10 Stuiverhoek 250 559 150

Diverse lasten 500 0 500 Grote Club Actie 0 50 0

Einde coronatijd 1.100 0 830 Verkoop stockb/accessoires 0 30 0

Bankkosten 300 258 300

Medewerkersgeschenk 900 430 800

Promotieartikelen 350 0 350

Algemene kosten 307 678 100

Kosten veilingen 50 0 150

Rondzendverkeer 0 557 0

Nadelig resultaat -1.100

Voordelig resultaat 2.163

Totaal 8.140 7.748 6.290 Totaal 8.140 7.748 6.290
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Miniatuurvelletjes   

Miniatuurvelletjes vormen een geheel afzonderlijke categorie. In dit geval handelt het om een 
bijzondere uitgifte van de posterijen in de vorm van een klein zegelvelletje die dan ook als een 
afzonderlijke emissie wordt aangekondigd. Soms bevat zo'n minlatuurvelletje zegels die ook in 
normale zegelvellen worden uitgegeven. In dat geval kunnen de zegels in de velletjes door kleine 
details - de rand, de grootte, de tanding, de kleur, enzovoort - van de zegels van de gewone vellen 
verschillen. De verzamelaar dient bij de emissie van een miniatuurvelletje altijd voor dergelijke 
verschillen op zijn hoede te zijn, daar de variëteiten uit deze velletjes in veel gevallen als losse zegels 
in de catalogi en voordrukalbums worden opgenomen!   

Miniatuurvelletjes worden in de verzamelaarswereld ook wel blokken of souvenirvelletjes genoemd. 
Zeker de laatste aanduiding is niet correct. Onder souvenirvelletjes verstaan we velletjes die 
bijvoorbeeld uitgegeven worden ter gelegenheid van een postzegeltentoonstelling. Hoewel er soms 
een afbeelding van een postzegel op voorkomt, hebben ze geen enkele frankeerwaarde. Als 
voorbeeld van souvenirvelletjes noemen we de zogeheten Stampexvelletjes, uitgegeven tijdens de 
jaarlijkse Stampexbeurs in Groot-Brittannië. Met het door de verkoop verkregen geld wordt de 
tentoonstelling georganiseerd of ander filatelistisch werk bekostigd.   
Postzegels die in vellen gedrukt zijn, bieden de verzamelaar een aantal extra 
verzamelmogelijkheden, gebaseerd op de velrand of de samenstelling van het vel.   

De aanwezigheid van een velrand heeft een aantal redenen. Als de vellen papier even groot zouden 
zijn als de zegelbeelden, zou het drukken een enorm precisiewerk worden, om te voorkomen dat de 
zegelbeelden gedeeltelijk buiten het vel zouden vallen.   

Voorts dient de velrand als een zekere bescherming tegen beschadiging van de buitenste rijen 
postzegels. Door de velrand is het ook mogelijk alle zegels te voorzien van vierzijdige tanding. Als de 
velrand zou ontbreken, zouden er daardoor variëteiten ontstaan wat betreft het aantal getande zijden, 
met alle complicaties vandien voor de posterijen en de verzamelaars.   

Een zeer belangrijke functie van de velrand is dat op deze rand aanwijzingen voor de drukker, de 
loketbediende, de postzegelgebruiker of de postzegelverzamelaar kunnen worden geplaatst.   

Al deze eventuele informatie op de velrand maakt deze velrand voor de verzamelaar interessant. Er 
zijn zelfs speciaalverzamelaars die zich vooral richten op al datgene dat op de velrand gedrukt is. 
Men hoeft echter geen specialist te zijn om met de velrand te maken te krijgen.   

In het onderstaande zullen we een overzicht geven van hetgeen u zoal op de velrand kunt aantreffen. 
In de eerste plaats noemen we de drukkerstekens, die weer onderverdeeld worden in:   

• Plaatnummers. Elke door de drukker gebruikte plaat is voorzien van een nummer. Dit nummer 
kan zodanig op de plaat gegraveerd zijn dat het op de velrand terechtkomt. We spreken dan 
van een plaatnummer. Vooral als er verschillende platen naast of na elkaar in gebruik zijn 
geweest, wordt het plaatnummer voor de verzamelaar interessant   

• Cilindernummers. Eigenlijk hetzelfde als plaatnummers, met dit verschil dat de aanduiding 
cilindernummer gebruikt wordt in samenhang met rasterdiepdruk als druktechniek. Ook wordt 
voor deze nummers wel de aanduiding etsingnummer gebruikt   

• Kleurstippen, kleurbalken, enzovoort worden door de drukker op de velranden gedrukt om 
optische kleurcontrole te vergemakkelijken. Tegenwoordig wordt in de meeste drukkerijen 
door computers gecontroleerd of wel alle kleuren gedrukt zijn. Vroeger gebeurde dat altijd op 
het oog. Vooral bij een steunkleur zou dat wel eens kunnen betekenen dat een ontbrekende 
kleur op een vel niet op zou vallen. Daarom werden alle voor de zegel gebruikte kleuren in de 
rand afgebeeld in de vorm van een kleurenbalk of bijvoorbeeld gekleurde stippen. Op deze 
wijze is de kleurencontrole aanzienlijk vereenvoudigd. Wat ook wel voorkomt, is een 
combinatie van het cilindernummer met de kleurencontrole. In dat geval wordt door elke 
cilinder een cilindernummer in de velrand afgedrukt. Door het aantal cilindernummers te 
bekijken, kan men eenvoudig zien of het vel wel door alle cilinders bedrukt is   
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• Kleurenregistratie. Als een zegel in meerdere kleuren wordt uitgevoerd, dan moeten deze 
kleuren exact passend op elkaar gedrukt worden. Een millimeter verschuiving van een van de 
kleuren kan hele rare effecten tot gevolg hebben. Om te voorkomen, dat het drukbeeld wazig 
wordt of dat sommige objecten gaan wandelen over het zegelbeeld, worden in de velrand de 
zogeheten paskruisen gedrukt. Dit zijn horizontale lijnen die gesneden worden door verticale 
lijnen. De paskruisen van de verschillende kleuren moeten tijdens het drukproces tot op de 
tiende millimeter precies op elkaar vallen.   

• Snijstrepen zijn aanwijzingen voor de drukker die aangeven waar de in continudruk 
vervaardigde zegelbanen gesneden moeten worden   

• Snijlijnen dienen om aan te geven waar de zijranden van de vellen moeten worden 
afgesneden. Snijlijnen lopen in de lengte van de papierbaan. Het verwijderen van dit 
overbodige papier wordt schoonsnijden genoemd   

• Markeertekens geven aan hoe vellen op de perforatiemachine moeten worden gelegd. Als het 
drukken en perforeren op één machine gebeurt, zoals tegenwoordig meestal het geval is, zijn 
markeertekens overbodig.   

Ook kan er op de velranden informatie staan voor de post.   

Postzegels zijn waardeobjecten. Het zal bij de vervaardiging van postzegels dan ook van groot 
belang zijn de drukker te controleren, anders kan deze immers wat extra vellen drukken en zelf 
verkopen. In de loop van de jaren zijn er een aantal controlemaatregelen genomen die malversaties 
bij de drukker vrijwel uitsluiten:   

• Knip- of ponstekens worden van tevoren op het papier aangebracht. Het papier dat voor het 
drukken van een bepaalde waarde nodig is, wordt van één bepaald knipteken voorzien. 
Hiermee voorkomt men dat de drukker er zegels met een hogere nominale waarde op drukt en 
deze zegels verwisselt met aan het loket verkochte zegels met een lagere nominale waarde. 
Kniptekens en ponstekens kunnen niet aangebracht worden op papier dat op de rol 
aangeleverd en bedrukt wordt. In dat geval zullen de posterijen directe controle uitoefenen bij 
het drukproces   

• Oplagecijfers of -letters, of de datum van een bepaalde oplage. Deze worden aangebracht om 
te voorkomen dat drukuitschot in de drukkerij verwisseld wordt met goede vellen. Dit 
drukuitschot zou anders tegen hoge prijzen zijn weg vinden op de verzamelaarsmarkt   

• Velnummers. Door velnummers op de randen te plaatsen, kan men voorkomen dat er vellen 
gestolen worden. Bovendien vergemakkelijken velnummers het opmaken van de zegelkas   

• Telcijfers worden in de marge van de vellen geplaatst en dienen de lokettist bij het afscheuren 
van de zegels en het opmaken van de zegelkas   

• Zegelwaarde. Op de vellen wordt ook vaak de totale nominale waarde van de zegels in het vel 
afgedrukt, alsmede de waarde van elke rij zegels. Ook dit dient ter vereenvoudiging van het 
opmaken van de zegelkas.   

Tot slot kan er op de velrand ook informatie staan voor de gebruiker:   

• Gebruiksaanwijzing.Net zoals met alles wat nieuw is, moesten er in de beginjaren van de 
postzegel instructies aan de gebruiker gegeven worden .Bij de eerste Britse postzegel, de 
penny black, werd een soort gebruiksaanwijzing op de zegelrand meegedrukt. Dergelijke 
informatie komt ook wel voor bij nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfklevende zegels   

• Informatie over de zegel. De velrand wordt ook gebruikt om er informatie over de zegel op af 
te drukken. Dit kan zowel één keer over de gehele lengte of breedte van het vel, of meerdere 
keren telkens naast, boven of onder de zegel. Het bekendste voorbeeld levert zondermeer 
Israël. Bij bijna alle zegels die van dit land worden uitgegeven, is de onderste velrand per 
zegel voorzien van een verklaring. Verzamelaars spreken van 'zegels met tab'.Israëlische 
zegels worden vrijwel uitsluitend met deze informatietab verzameld. Vooral bij de eerste 
Israëlische zegels bestaan er enorme waardeverschillen tussen zegels met en zonder tab.   

We hebben hiermee de belangrijkste vormen van velrandbedrukking doorgenomen. Vrijwel op elk vel 
zal men een of meerdere vormen hiervan tegenkomen. Bij het afscheuren van velranden dient u dan 
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ook altijd voorzichtig te zijn dat u geen voor andere verzamelaars wellicht nuttig materiaal vernietigt. 
Vooral etsing-, cilinder- en plaatnummers zijn zeer in trek. In België bestaan ook veel verzamelaars 
van de oplagedata van frankeerzegels.   

Ook de velopmaak kan tot extra verzamelmogelijkheden aanleiding geven. Enkele mogelijkheden:   

• In het vel is een gedeelte van de zegels kopstaand geplaatst. Dit komt nogal eens voor bij 
vellen die worden gebruikt om er postzegelboekjes uit te vervaardigen.Twee samenhangende 
zegels, waarvan er één kopstaand ten opzichte van de andere is, noemen we een 
keerdrukpaar of een téte-béche   

• In het vel komen verschillende ontwerpen of waarden voor. Als twee of meer verschillende 
zegels aan elkaar zitten, noemen we dit een combinatie. Combinaties komen niet alleen voor 
bij vellen, bestemd om er postzegelboekjes uit te vervaardigen maar ook bij gewone 
loketvellen. Aardig voorbeeld zijn hierbij de loketvellen van de Verenigde Staten, waarbij op 
elke zegel van het vel telkens de vlag van één staat is afgebeeld: totaal vijftig verschillende 
zegels in één vel   

• In het vel bevindt zich tussen de zegels een witte tussenstrook of een blanco veld. Ook hier 
kan het een vel betreffen dat gebruikt wordt om er postzegelboekjes uit te maken. De blanco 
strook dient dan om er kleine zegelvelletjes mee in het kaftje te plakken of te nieten. Een 
andere mogelijkheid is dat het hier handelt om vellen die normaal gesproken tot kleinere 
loketvellen gesneden worden. Op speciaal verzoek kan men dan ook de veel grotere originele 
vellen krijgen   

• Twee zegels met daartussen een witte (of eventueel bedrukte maar in ieder geval geen 
frankeerwaarde hebbende) strook, noemen we een brugpaar. Ook de Engelse aanduiding 
gutterpair wordt veel gebruikt. Als de zegels bovendien nog kopstaand ten opzichte van elkaar 
staan, spreken we van een keerdrukbrugpaar   

Een ontwerpgrapje is hetgeen in de verzamelaarswereld tegenwoordig als 'doorloper' bekend staat. 

Hiermee wordt bedoeld dat het plaatje van een zegel zich telkens op de aansluitende zegel doorzet. 

Wie het gehele plaatje goed wil zien, zal dus een blok of paar van de betreffende zegels moeten 

hebben. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de in Nederland in 1974 uitgegeven Rundvee-

Stamboekzegel.   

 

   

 

Een fraai Belgisch voorbeeld is de Heilige Bloedprocessiezegel uit 1983  
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Rolzegels   

Naast zegels in vellen werden rond 1900 ook postzegels in rollen 
aangemaakt.Aanvankelijk werden deze rollen vervaardigd uit 
normale vellen.Door de druk in eindeloze banen, in de dertiger 
jaren geïntroduceerd, konden de vellen zonder verdere 
handarbeid worden vervaardigd.   

Van zegelrollen wordt gebruik gemaakt bij de zogeheten 
postzegelplakmachines en automaten.Een derde toepassing 
vinden de rolzegels bij de verkoop in de zogeheten loketkastjes 
of zegelafgifteapparaten.Iedereen zal ze wel kennen, de kastjes 
achter de loketten waarin rollen van de meestverkochte waarden 
postzegels zitten.De postbeambte kan met één handbeweging 
een zegel uit dit kastje trekken en afscheuren.Dit gaat natuurlijk 
veel sneller dan het boek met zegelvellen op de juiste bladzijde 
openslaan en één zegel van het vel afscheuren.Voor de 
loketbediende heeft het gebruik van deze afgifteapparaten ook 
het voordeel dat het opmaken van de zegelkas vereenvoudigd 
wordt.Achterop elke vijfde of tiende zegel van de rol staat een 
nummer aan de hand waarvan precies te bepalen valt hoeveel 
zegels er zich nog op de rol bevinden.   

Rolzegels komen voor met verschillende soorten tanding.We 
bespreken hier eerst de roltanding.   

In Nederland kwamen in het begin van de twintiger jaren de 
zogeheten POKO-postzegelplakmachines in gebruik.Hiervoor 
werden uit gewone zegelvellen rollen van vijfhonderd of duizend 
zegels vervaardigd. Door de vrij grove tanding van de zegels 
(kamtanding 12 1/2) braken deze rollen regelmatig af. Om dit 
probleem het hoofd te bieden, werden bij de drukker een aantal 
pennen uit de perforatiekam genomen. Een aantal gaatjes tussen 
de zegels verviel dus. Op deze manier ontstond hetgeen 
tegenwoordig bekend staat als de roltanding.Niet alleen 
frankeerzegels, maar ook enkele kinderseries komen met dit 
soort tanding voor.Door het in gebruik nemen van een steviger 
papiersoort en fijnere tanding (kamtanding 12 3/4 :13 1/2) werd 
de roltanding eind 1933 overbodig. Naast Nederland kent alleen 
Danzig enkele zegels met een dergelijke tandingvariëteit.   

Een andere soort tanding is de tweezijdige tanding.   

Rolzegels zitten per definitie telkens per zegel onder of naast 
elkaar.Toen het drukken op de continubaan mogelijk werd en de 
zegelrijen machinaal konden worden gesneden, betekende dit 
dat de tanding tussen zegels die afzonderlijke rollen zouden gaan 
vormen, in feite overbodig werd.In veel landen besloot men dan 
ook deze achterwege te laten. Hierdoor ontstonden dus zegels 
die slechts aan twee zijden getand zijn. Deze bijzondere tanding - 
in Nederland voor het eerst toegepast bij de Amsterdam 700 jaar-
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zegel uit 1975 - betekent voor elke verzamelaar een duidelijk 
onderscheid tussen rol- en velzegel.   

Andere verschillen tussen rol- en velzegels kunnen ontstaan door 
een verschil in de stand van het watermerk (Groot-Brittannië).   

Gespecialiseerde rolzegelverzamelaars kunnen zich toeleggen 
op het verzamelen van zegels met telnummers achterop.Deze 
telnummers zijn meestal op de gom gedrukt en gebruikte zegels 
moeten met een speciale vloeistof worden afgeweekt om de gom 
en dus het rugnummer te behouden.Ook het begin van een rol 
waarop de gegevens van de tol staan (rolbegeleider) en het eind 
van de rol worden verzameld.Ook grotere eenheden van een rol, 
bijvoorbeeld stroken van vijf waarvan één zegel voorzien is van 
een rugnummer, worden verzameld.  

Postzegelboekjes   

De derde distributievorm is het postzegelboekje. Een postzegelboekje bestaat uit 
een kaftje waarin een of meerdere blaadjes postzegels geplakt, geniet of genaaid 
zijn. Tussen deze blaadjes postzegels zitten vaak schutblaadjes.   

Ook het postzegelboekje is rond de eeuwwisseling ontstaan en werd aanvankelijk 
met de hand vervaardigd uit gewone vellen. Postzegelboekjes waren er vooral voor 
het gemak van de gebruiker. Deze kocht een handig boekje waarin zegels van een 
of meer veelvoorkomende tarieven verenigd waren of een aantal van één 
veelgebruikte zegel zat. Voor deze dienstverlening van de posterijen moest wel 
extra betaald worden. Hierdoor waren postzegelboekjes niet zo populair.Daarin 
kwam verandering toen in deze boekjes reclame werd opgenomen waarmee de 
extra produktiekosten werden gedekt zodat de toeslag kon vervallen.Deze reclame 
kan voorkomen op de kaft, op de tussenblaadjes maar ook wel naast de zegels 
(bijvoorbeeld de Belgische pubs).   

De eerste postzegelboekjes waren loketboekjes, dat wil zeggen dat ze gewoon via 
het loket werden verkocht.Rond de Tweede Wereldoorlog kwam daar een belangrijk 
nieuw soort postzegelboekje bij: het automaatboekje dat via automaten verkocht 
werd.Het grote voordeel voor de gebruiker hiervan was dat postzegels ook na 
sluitingstijd konden worden gekocht.Ook konden deze automaten ver van een 
postkantoor geplaatst worden.Deze vorm van distributie bleek in alle landen een 
enorm succes en zowel het uitgeven als het verzamelen van automaatboekjes nam 
in de zestiger en zeventiger jaren een enorme vlucht.   

Naast de loketboekjes en automaatboekjes geven veel postadministraties 
tegenwoordig ook postzegelboekjes uit 'om het mooi'.Bij deze boekjes, waarmee 
duidelijk op de verzamelaarsmarkt wordt ingespeeld, worden kosten noch moeite 
gespaard om een zo aantrekkelijk mogelijk produkt te vervaardigen.Goed voorbeeld 
hiervan vormen de Britse boekjes, die ondermeer door de aardewerkfabrikant 
Wedgwood gesponsord werden.   

Net zoals bij de rolzegels is ook bij de volautomatisch vervaardigde 
postzegelboekjes een gedeelte van de tanding overbodig geworden.Zegels uit 
postzegelboekjes wijken dan ook qua tanding veelal af van gewone velzegels.Ook 
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kan de stand van het watermerk anders zijn dan bij de gewone velzegels.Andere 
verschillen met velzegels ontstaan door bijvoorbeeld luminescentie.   

De gespecialiseerde verzamelaar vindt in postzegelboekjes een rijke bron voor 
materiaal.Hij beperkt zich niet alleen tot het bijeenbrengen van alle verschillende 
boekjes met kaft- en inhoudvarianten, maar ook losse zegelblaadjes uit 
postzegelboekjes of de zogeheten combinaties uit postzegelboekjes zijn voor hem 
interessant.   

Onder een combinatie wordt verstaan: een aantal samenhangende zegels, die in 
waarde of uitvoering van elkaar verschillen.  

 

 

Frankeerstroken   

In het hoofdstuk over de historie van de postzegel wezen we al op de nieuwe 
ontwikkeling van de postzegel, de zogeheten frankeerstroken of automaatzegels.De 
introductie hiervan zal gaandeweg zijn invloed krijgen op de filatelie die eigenlijk nog 
niet precies weet wat ze hiermee aan moet.   

Een frankeerstrook is eigenlijk een soort kruising tussen een postzegel en een 
frankeerstempel.Het zijn stempels met een variabele waardeaanduiding, die worden 
geplaatst op een al dan niet voorbedrukte strook.Deze strook wordt geplakt op het 
poststuk en - net als een postzegel - afgestempeld.De waardeaanduiding wordt per 
strook bepaald door de klant en op de strook afgedrukt door een automaat of door 
de loketbediende.   

Hoewel frankeerstroken al lange tijd de aandacht van de specialist hadden, werden 
ze door vele verzamelaars ontdekt toen de Westduitse posterijen in 1981 begonnen 
met het uitgeven van automaatzegels.De verwantschap van deze zegels met 
gewone postzegels was erg groot en daar ze aanvankelijk in een beperkt aantal 
waarden verkrijgbaar waren, werden ze in menige postzegelverzameling 
opgenomen.   

Problemen ontstonden toen de waarde per vijf Pfennig variabel werd tussen de vijf 
Pfennig en 99 DM. Alle waarden compleet verzamelen werd hierdoor een 
onmogelijke zaak, alleen al uit financieel oogpunt.Hier ligt dan ook het 
hoofdprobleem voor de verzamelaar die zal moeten breken met de traditie van 
complete series in de zin van alle uitgegeven nominale waarden.De wegen die men 
bij het verzamelen van frankeerstroken in moet slaan, liggen veel meer op het vlak 
van het documenteren van de posthistorie: bijvoorbeeld poststukken volgens de 
geldende tarieven gefrankeerd, eerste- en laatste afgiftedata van apparatuur, 
enzovoort.  

 

Einde 
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Jaaragenda 2022.                                                                                                                                                      

Verenigingsavonden:  

Ma 24 januari ver.bijeenkomst 

Ma 21 februari  ver.bijeenkomst 

Ma 21 maart   ver.bijeenkomst (Jaarvergadering) 

Ma 25 april   ver.bijeenkomst 

Ma 23 mei   ver.bijeenkomst 

Ma 20 juni   ver.bijeenkomst 

Ma 19 september  ver.bijeenkomst 

Ma 24 oktober  ver.bijeenkomst 

Ma 21 november  ver.bijeenkomst 

Ma 19 december  ver.bijeenkomst 

 

Beurzen: 

Za   8 januari  inloop beurs De Wel  

Za 12 februari inloop beurs De Wel  

Za 12 maart  inloop beurs De Wel 

Za   9 april  inloop beurs De Wel  

Za 14 mei  Grote Beurs in De Boog 

Vr  10 Juni  beurs in Antwerpen  

Za 11 juni  inloop beurs De Wel  

Za 10 september inloop beurs De Wel 

Za   8 oktober inloop beurs De Wel  

Za 12 november Grote Beurs in De Boog 

Za 10 december inloop beurs De Wel (optioneel) 

Bestuursvergaderingen:     

Ma 7 februari  Ma 14 maart  Ma 2 mei  Ma 13 juni 

Ma 12 september Ma 7 november Ma 12 december 
 

 

"POSTE RESTANTJES" 

ZATERDAG 9 april 2022.  

IN BUURTHUIS "DE WEL" 
 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 

De volledige stuiverhoek - Handelaren - Pro Filatelie 

   OM 11.30 UUR EEN LETTERKAVEL VEILING. 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 
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In deze rubriek "POSTE RESTANTJES" kan ieder lid van onze vereniging, uitsluitend voor 

particulier gebruik, gratis een advertentie plaatsen. 

• Gezocht: Latijns Amerika (midden, zuid en caribbean) gros materiaal o.a. ten behoeve van 

stempels. Ook partijen proeven, afwijkingen etc. zijn welkom, echter geen brieven. P. Weda 

tel.: 010 480 29 61 (na 18:00 uur) 

• Gezocht: Roodfrankeringen van het EK voetbal 2000 van de organisatie 
Rotterdam. I van Gent tel.: 0168483217 

• Gezocht: Spartastempels zijn altijd welkom: Ook voor andere Sparta-artikelen (dvd's, boeken 

etc.) heb ik belangstelling. Uiteraard wil ik er voor betalen, mits tegen redelijke prijs. Hans 

Elshoff tel.: 06 301 30 335 

• Ruilen: 1.000 zegels groot formaat West-Duitsland, geheel of gedeeltelijk voor 
Oost Europa (liefst) Rusland. Tel. 010 404 97 91 

• Gezocht: (ruil)contact voor verzameling belgische FDC’s na 1950. Veel verschillende 

stempels. Ruil materiaal aanwezig. Ap Mohrmann 0105220836  / e-mail:  

fammohrmann@hetnet.nl 

ZATERDAG 14 mei 2022. 

IN Sporthal de Boog, 
Krimpenerbosweg, 2923 LA Krimpen aan den IJssel 

 
De zaal is open vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten: 
De volledige stuiverhoek - Handelaren - Pro Filatelie 

 

Filatelistisch materiaal is zeer welkom 

 
 

 

MAANDAG 25 april 2022.    
IN BUURTHUIS "DE WEL" 

 BONGERD 2a, 2906 VK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. 

(Bereikbaar met de metro halte Schenkel). 

AANVANG 20.00 UUR – EINDTIJD 22.30 UUR 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Verder natuurlijk Veiling , Letterkavels, Bingo en Loterij 

Nieuwtjesdienst, Rondzendboekjes zijn ook aanwezig 

mailto:fammohrmann@hetnet.nl
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